
 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc của Ban Giám đốc từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/12/2022 
 

Thứ 

ngày/tháng 

Đ/c Bùi Văn Kiệm 

Giám đốc 

Đ/c Đỗ Văn Lợi 

Phó Giám đốc  

Đ/c Phạm Quốc Hiệu 

Phó Giám đốc  

Đ/c Đỗ Thị Hòa 

Phó Giám đốc  

Thứ Hai 

26/12 

8h00: Họp HĐ 

tuyển dụng viên 

chức 2022. 

 

9h00: Họp Thường 

vụ Đảng ủy cơ 

quan Sở. 

8h00: Họp HĐ 

tuyển dụng viên 

chức 2022. 

 

9h00: Họp 

Thường vụ Đảng 

ủy cơ quan Sở. 

8h00: Họp HĐ tuyển 

dụng viên chức 2022. 

 

9h00: Họp thống nhất 

các tiêu chí thi đua. 

- Dự Hội nghị Tổng kết 

công tác dân số. 

8h00: Họp HĐ 

tuyển dụng viên 

chức 2022. 

15h00: Duyệt công 

tác chuẩn bị cuộc 

làm việc với Đoàn 

Đại biểu Quốc hội 

thành phố giám sát 

chuyên đề thực 

hiện NQ88, NQ51 

của Quốc hội về 

đổi mới chương 

trình, SGK GDPT. 

C: Khảo sát chính 

thức Trung tâm 

GDNN-GDTX 

An Lão. 

C: Dự Hội nghị Toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc. 

C: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

Thứ Ba 

27/12 

8h00: Dự họp báo 

cáo đề án CĐS 

ngành GD&ĐT 

giai đoạn 2022-

2025, định hướng 

đến năm 2030 tại 

UBND thành phố 

(PGĐ Phạm Quốc 

Hiệu, Tổ giúp việc 

chuyển đổi số cùng 

dự). 

S: Khảo sát chính 

thức Trường 

THCS Núi Đối 

huyện Kiến 

Thụy. 

8h00: Dự họp báo cáo 

đề án CĐS ngành 

GD&ĐT giai đoạn 

2022-2025, định hướng 

đến năm 2030 tại 

UBND thành phố. 

- Tham gia đoàn giám 

sát của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội thành phố tại 

huyện An Dương. 

S: Chỉ đạo đoàn 

kiểm tra công 

nhận lại kết quả 

phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; hoạt 

động của các 

TTHTCĐ xã, 

phường, thị trấn 

và việc đánh giá, 

công nhận các 

danh hiệu học tập 

năm 2022. 

14h00: Dự công bố 

Quyết định điều 

động Phó Chủ tịch 

Công đoàn ngành 

Giáo dục Hải 

Phòng 

C: Dự Hội thảo 

chuyên đề STEM 

tại Trường THCS 

Hồng Bàng. 

C: Họp đoàn kiểm tra. C: Chỉ đạo đoàn 

kiểm tra công 

nhận lại kết quả 

phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; hoạt 

động của các 

TTHTCĐ xã, 

phường, thị trấn 

và việc đánh giá, 

công nhận các 

danh hiệu học tập 

năm 2022. 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           /TB-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày         tháng  12  năm 2022 



Thứ 

ngày/tháng 

Đ/c Bùi Văn Kiệm 

Giám đốc 

Đ/c Đỗ Văn Lợi 

Phó Giám đốc  

Đ/c Phạm Quốc Hiệu 

Phó Giám đốc  

Đ/c Đỗ Thị Hòa 

Phó Giám đốc  

Thứ Tư 

28/12 

8h00: Làm việc 

với Đoàn Đại biểu 

Quốc hội thành 

phố giám sát 

chuyên đề thực 

hiện NQ88, NQ51 

của Quốc hội về 

đổi mới chương 

trình, SGK GDPT 

(Các PGĐ, Trưởng 

phòng liên quan 

cùng dự). 

8h00: Làm việc 

với Đoàn Đại 

biểu Quốc hội 

thành phố giám 

sát chuyên đề 

thực hiện NQ88, 

NQ51 của Quốc 

hội về đổi mới 

chương trình, 

SGK GDPT. 

 

 

- Khảo sát chính 

thức Trường 

Mầm non Ngũ 

Phúc huyện Kiến 

Thụy. 

8h00: Làm việc với 

Đoàn Đại biểu Quốc 

hội thành phố giám sát 

chuyên đề thực hiện 

NQ88, NQ51 của Quốc 

hội về đổi mới chương 

trình, SGK GDPT. 

S: Chỉ đạo đoàn 

kiểm tra công 

nhận lại kết quả 

phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; hoạt 

động của các 

TTHTCĐ xã, 

phường, thị trấn 

và việc đánh giá, 

công nhận các 

danh hiệu học tập 

năm 2022. 

C: Kiểm tra các 

lớp bồi dưỡng giáo 

viên. 

C: Khảo sát chính 

thức Trường 

Mầm non Đông 

Phương huyện 

Kiến Thụy. 

C: Dự sinh hoạt chi bộ 

Văn phòng. 

 

- Làm việc với phòng 

GDTH thống nhất các 

nội dung sơ kết HKI 

năm học 2022-2023. 

C: Chỉ đạo đoàn 

kiểm tra công 

nhận lại kết quả 

phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; hoạt 

động của các 

TTHTCĐ xã, 

phường, thị trấn 

và việc đánh giá, 

công nhận các 

danh hiệu học tập 

năm 2022. 

Thứ Năm 

29/12 

8h00: Họp Đảng 

ủy, Ban Giám đốc 

về công tác bổ 

nhiệm lại cán bộ. 

 

 

9h00: Họp Hội 

đồng chuyển đổi vị 

trí kế toán. 

8h00: Họp Đảng 

ủy, Ban Giám 

đốc về công tác 

bổ nhiệm lại cán 

bộ. 

 

9h00: Họp Hội 

đồng chuyển đổi 

vị trí kế toán. 

- Khảo sát chính 

thức Trường 

THCS Hưng 

Nhân huyện Vĩnh 

Bảo. 

8h00: Họp Đảng ủy, 

Ban Giám đốc về công 

tác bổ nhiệm lại cán 

bộ. 

 

 

9h00: Họp Hội đồng 

chuyển đổi vị trí kế 

toán. 

8h00: Họp Đảng 

ủy, Ban Giám đốc 

về công tác bổ 

nhiệm lại cán bộ. 

 

 

9h00: Họp Hội 

đồng chuyển đổi 

vị trí kế toán. 



Thứ 

ngày/tháng 

Đ/c Bùi Văn Kiệm 

Giám đốc 

Đ/c Đỗ Văn Lợi 

Phó Giám đốc  

Đ/c Phạm Quốc Hiệu 

Phó Giám đốc  

Đ/c Đỗ Thị Hòa 

Phó Giám đốc  

C: Kiểm tra các 

lớp bồi dưỡng giáo 

viên. 

C: Khảo sát chính 

thức Trường 

THCS Dũng Tiến 

huyện Vĩnh Bảo. 

C: Làm việc với Văn 

phòng rà soát công tác 

chuẩn bị Hội nghị ký 

giao ước thi đua khối 

Trường THPT năm học 

2022-2023. 

C: Chỉ đạo đoàn 

kiểm tra công 

nhận lại kết quả 

phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; hoạt 

động của các 

TTHTCĐ xã, 

phường, thị trấn 

và việc đánh giá, 

công nhận các 

danh hiệu học tập 

năm 2022. 

Thứ Sáu 

30/12 

8h00: Chỉ đạo Hội 

nghị ký giao ước 

thi đua khối 

Trường THPT năm 

học 2022-2023. 

8h00: Dự Hội 

nghị ký giao ước 

thi đua khối 

Trường THPT 

năm học 2022-

2023. 

- Khảo sát chính 

thức Trường 

Mầm non Tân 

Liên huyện Vĩnh 

Bảo. 

8h00: Dự Hội nghị ký 

giao ước thi đua khối 

Trường THPT năm học 

2022-2023. 

S: Chỉ đạo đoàn 

kiểm tra công 

nhận lại kết quả 

phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; hoạt 

động của các 

TTHTCĐ xã, 

phường, thị trấn 

và việc đánh giá, 

công nhận các 

danh hiệu học tập 

năm 2022. 

C: Dự Hội nghị 

tổng kết công tác 

năm 2022, phương 

hướng nhiệm vụ 

năm 2023 Hội Cựu 

giáo chức thành 

phố. 

C: Rà soát công 

tác chuẩn bị Kỳ 

thi HSG Toán và 

KHTN bằng 

Tiếng Anh. 

C: Làm việc với Thanh 

tra Sở. 

C: Chỉ đạo đoàn 

kiểm tra công 

nhận lại kết quả 

phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; hoạt 

động của các 

TTHTCĐ xã, 

phường, thị trấn 

và việc đánh giá, 

công nhận các 

danh hiệu học tập 

năm 2022. 

Thứ Bẩy 

31/12 

S: Kiểm tra các lớp 

bồi dưỡng giáo 

viên. 

  S: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 

C: Kiểm tra các 

lớp bồi dưỡng giáo 

viên. 

  C: Chỉ đạo quản 

lý, xử lý các vấn 

đề phát sinh tại 

lớp bồi dưỡng 

giáo viên. 
   



Ghi chú: Căn cứ vào tình hình cụ thể, lịch làm việc của Ban Giám đốc có thể thay đổi, điều chỉnh 

phù hợp./. 
 

Nơi nhận:    

- Ban Giám đốc Sở;  

- Văn phòng CĐ ngành; 

- Các đơn vị thuộc Sở;  

    - Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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